




SV: Lokalaftale nr. 14  
Oluf Emborg [oe@tdc.dk]  

Kære Carsten 
  
Jeg har været tilbage i både landsoverenskomst (§19) og den oprindelige lokalaftale nr. 14. 
  
I ingen af disse aftaler er det angivet, at det er børn under 18 år. Begrebet er mindreårige børn. 
  
Mindreårig er jo som du ved et velkendt juridisk begreb. Myndighedsalderen i Danmark er som bekendt 18 
år og indtil det tidspunkt er man mindreårig. 
  
Jeg kan ikke se, at der nogen grund til at ændre på aftalen. 
  
  
Vh Oluf 
  
  
  
Venlig hilsen 
  
Oluf Emborg 
Juridisk konsulent 
  
66653577 − direkte 
40203994 − mobil 
oe@tdc.dk 
  
TDC A/S 
HR, Vilkår og HR-services 
Teglholmsgade 3 
0900 København C 
  

 
Fra: Carsten Dyring Nielsen [mailto:cdn@danskmetal.dk]  
Sendt: 27. juni 2012 13:18 
Til: Oluf Emborg 
Emne: SV: Lokalaftale nr. 14 
  

Kære Oluf 

  

Ja, hvis vi går tilbage til Landsoverenskomsten, så er det rigtigt at der ikke stod nogen aldersgrænse. Men 
ved lovindgrebet i 1998 kom så bestemmelsen om omsorgsdage, som blev givet til de personer som iht. 
kollektiv aftale havde ret til barns første sygedag. 

  

Der blev dengang udarbejdet en protokol om forståelsen af lovindgrebet i relation til Landsoverenskomsten, 
hvor aldersgrænsen under 18 år blev præciseret, som var den praksis som vi havde haft i TDC.  

  

Sendt: 7. august 2012 15:36 
Til: Carsten Dyring Nielsen  
Cc: Peer Schaumburg-Müller  [psm@tdc.dk]  
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Den tilsvarende bestemmelse kom ind i den oprindelige Lokalaftale nr. 14. Af den oprindelige Lokalaftale nr. 
14 fremgår det bla. : "Medarbejdere med mindreårige, hjemmeboende børn (børn under 18 år) har ret til 
omsorgsdage". 

  

I kølvandet af OK-2000 blev de hidtidge ferifridage og omsorgsdagene i perioden 2000-2004 konverteret til 
de nugældende feriefridage, som er nævnt i Funktionæroverenskomsten.  

  

Ved redaktionen i 2007 fik man slettet præciseringen i Lokalaftale nr. 14. 

  

Du kan sige, at vi så nu er tilbage til teksten forud for tilpasningen i 2001. Men dengang var der ingen tvivl 
hos hverken ledere eller medarbejdere at aldersgrænsen var under 18 år. 

  

Nu er der kommet mange nye ledere til, og de kender jo ikke hele den historie.  

  

Tilmed er reglerne på Medarbejderportalen nævnt sammen med de regler som er beskrevet for LTD og AC-
Tele, uden at det som en notits er nævnt, at på det tilpassede område er aldersgrænsen ved barns første 
sygedag under 18 år. 

  

Det bevirker, at vi af og til får henvendelser fra medlemmer, hvor lederen har sagt, at aldersgrænsen er 
under 14 år (ligesom for AC-Tele og LTD). Det er jo uheldigt, men omvendt har lederne jo heller ikke nu om 
dage den samme grundige OK-uddannelse som før i tiden. 

  

Derfor mit forslag om at indskrive aldersgrænse i protokollen.  

  

  

  

--- 

Med venlig hilsen 

Carsten Dyring Nielsen 
næstformand 

Dansk Metal Tele Øst 

Mobil: +45 21 23 58 56 
Web: http://teleoest.dk 
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Fra: Oluf Emborg [oe@tdc.dk] 
Sendt: 26. juni 2012 14:34 
Til: Carsten Dyring Nielsen 
Emne: SV: Lokalaftale nr. 14 

Kære Carsten 
  
Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår det, men efter min hukommelse har der aldrig stået 18 år, men 
netop mindreårige, og det er jo længe været 18 år. 
  
Vh Oluf  
  
  
Venlig hilsen 
  
Oluf Emborg 
Juridisk konsulent 
  
66653577 − direkte 
40203994 − mobil 
oe@tdc.dk 
  
TDC A/S 
HR, Vilkår og HR-services 
Teglholmsgade 3 
0900 København C 
  

  

Fra: Carsten Dyring Nielsen [mailto:cdn@danskmetal.dk]  
Sendt: 25. juni 2012 20:51 
Til: Oluf Emborg 
Emne: Lokalaftale nr. 14 
  

Kære Oluf  

  

Ved redaktionen i 2007 af Lokalaftale nr. 14 om Frihed og orlov er der en præcisering af aldersgrænsen for 
hjemmeboende børn som er faldet ud.  

  

Det drejer sig om, at friheden der i medfør af lokalaftalen gives, gives ved børn under 18 år. Dette i 
modsætning til andre overenskomstområder og f.eks. ved frihed i forbindelse med barnets 
hospitalsindlæggelse, hvor grænsen iht. Funktionæroverenskomsten er under 14 år. 

 
At præciseringen er faldet ud skyldes formentlig, at vi ved den oprindelige Lokalaftale 14 havde skrevet 
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definitionen ved omsorgsdagene. Og omsorgsdagene blev i forbindelse med overenskomstfornyelsen 2000 
ændret til feriefridage i løbet af overenskomstperioden 2000-2004. 

  

Som du sikkert husker blev omsorgsdagene oprindelig indført i forbindelse med Lov af 7. maj 1998 om 
fornyelse af visse kollektive overenskomster mv. som fornyede og forlængede overenskomsterne i kølvandet 
på Gær-strejken.  

  

Af loven fremgik det bl.a. at retten til omsorgsdage skulle gives til de personer som i følge de enkelte 
kollektive overenskomster havde ret til barns første sygedag. Og i TDC havde man dengang retten - ligesom i 
dag - hvis barnet var under 18 år. 

  

For at undgå fremtidige fortolkningstvister vil jeg foreslå, at punkt 1 nr. 1 i Lokalaftale nr. 14 ændres til: 
"Såfremt forholdene kræver vedkommendes tilstedeværelse ved mindreårige (under 18 år), hjemmeboende 
børns pludselige sygdom, ydes frihed....." 

  

  

--- 

Med venlig hilsen 

Carsten Dyring Nielsen 
næstformand 

Dansk Metal Tele Øst 

Mobil: +45 21 23 58 56 
Web: http://teleoest.dk 
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